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Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
 Από το πρακτικό της αριθµ. 14/2020 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ΗΜΟΥ 
∆ΟΜΟΚΟΥ 
 

Αρ.Απόφασης : 110/2020  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ΑΠΟ∆ΟΧΗ ή ΜΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΠΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 
ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ∆ΟΜΟΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Φ.Ο.∆.Σ.Α. 

Α.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Στον ∆οµοκό και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 24η του µήνα Ιουλίου του έτους 2020 
ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθε σε δηµόσια τακτική συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ΗΜΟΥ ∆ΟΜΟΚΟΥ ύστερα από την αρίθµ. 5781 - 20/07/2020 
έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύµβουλο σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Νόµου 3852/2010. 
 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 µελών 
ήταν παρόντα τα 5 µέλη του ήτοι: 
 
          Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ                   Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ        
 1) ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος 1) ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 2) ΚΑΝΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέλος 2) ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
 3) ΛΑΪΝΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ Μέλος   
 4) ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ Μέλος   
 5) ΛΕΛΕΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος    
 
 Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 12:00 ώρα για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ΑΠΟ∆ΟΧΗ ή ΜΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΠΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 
ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ∆ΟΜΟΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Φ.Ο.∆.Σ.Α. 

Α.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ξεκινώντας την τοποθέτηση του ο Πρόεδρος για το παραπάνω θέµα, ανέφερε ότι επείγει να ληφθεί 
απόφαση περί αποδοχής ή µη της γνωµοδότησης του ∆ικηγόρου Παπιώτη Βασιλείου σχετικά µε 
τον  τον ορισµό υπευθύνου για την ολοκλήρωση της µεταβίβασης της κινητής και ακίνητης 
περιουσίας του ΧΥΤΑ ∆οµοκού προς τον Περιφερειακό Φ.Ο.∆.Σ.Α. Α.Ε..Για τους λόγους αυτούς 
προτείνεται το θέµα να συζητηθεί στην σηµερινή συνεδρίαση ως «έκτακτο και κατεπείγον». 

Στην συνέχεια κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά και αυτά 

ΑΔΑ: ΨΩΣΘΩ9Α-Ε2Ν



οµόφωνα αποφάσισαν το θέµα να συζητηθεί στην σηµερινή συνεδρίαση ως «έκτακτο και 

κατεπείγον». 

 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ως προς το 1ο έκτακτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής: 
 
Σύµφωνα µε την γνωµοδότηση του δικηγόρου Παπιώτη Βασιλείου πρέπει να οριστεί 

υπεύθυνος από τον ∆ήµο ∆οµοκού για την διενέργεια όλων των απαιτούµενων πράξεων-ενεργειών 
εφαρµογής του άρθρου 245 παρ.11 του Νόµου 4555/2018 περί υποχρεωτικής µεταβίβασης της 
κινητής και ακίνητης περιουσίας του Χ.Υ.Τ.Α. ∆οµοκού, η οποία περιήλθε στον ∆ήµο ∆οµοκού µε 
δηµόσιους και κοινοτικούς πόρους, προς την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Περιφερειακός 
Φορέας ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. των ΟΤΑ» και διακριτικό τίτλο 
«ΦΟ∆ΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Α.Ε.» η οποία έχει πλέον την ευθύνη της λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. 
∆οµοκού. 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την αποδοχή της γνωµοδότησης του δικηγόρου  
Παπιώτη Βασιλείου και να ορισθεί υπεύθυνος από τον δήµο ∆οµοκού για την διενέργεια όλων των 
απαιτούµενων πράξεων-ενεργειών εφαρµογής του άρθρου 245 παρ.11 του Νόµου 4555/2018 περί 
υποχρεωτικής µεταβίβασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Χ.Υ.Τ.Α. ∆οµοκού, µε 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
      Στην συνέχεια, έδωσε τον λόγο στα µέλη για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Αποδέχεται την γνωµοδότηση του δικηγόρου Παπιώτη Βασιλείου και εισηγείται στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο την λήψη απόφασης για τον ορισµό υπευθύνου από τον ∆ήµο ∆οµοκού για την 
διενέργεια όλων των απαιτούµενων πράξεων-ενεργειών εφαρµογής του άρθρου 245 παρ.11 
του Νόµου 4555/2018 περί υποχρεωτικής µεταβίβασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας 
του Χ.Υ.Τ.Α. ∆οµοκού. 
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 Εξεδόθη η απόφαση µε αριθµό 14/110/2020  
Την παραπέρα ενέργεια αναθέτει στον κ. Πρόεδρο 

 
 
 Ο Πρόεδρος Ο.Ε ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
.   

 ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΚΑΝΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
  ΛΑΪΝΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
  ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
  ΛΕΛΕΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
   
   
   
    

 
 

Ακριβές Απόσπασµα Ο Πρακτικογράφος 
∆οµοκός 24/07/202 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. 

 
 

  ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  Ευαγγελία Παπαποστόλου 
∆ήµαρχος ∆οµοκού 
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